ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFANTU GHEORGHE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea unor prevederi in anexa la HCL nr.62 din
07.08.2019 privind aprobarea contraventiilor in domeniul serviciului de
salubrizare
Consiliul Local al Comunei Sfantu Gheorghe, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa
ordinară din data de ...........
Având în vedere:
- adresa nr.12568 din 12,09,2019 a Institutiei Prefectului judetul Ialomita privind
exercitarea controlului de legalitate asupra actelor administrative adoptate de consiliul
local in data de 7.08.2019
- raportul de avizare al domnului Primar Teculescu Petru Madalin , inregistrat la
nr. ......./.......................;
- Referatul de specialitate , înregistrat la Primăria Sfantu Gheorghe sub nr. ...........;
– Raportul comisiei pentru agricultură, activităţi economico juridica şi de disciplină,
înregistrat la Primăria Sfantu Gheorghe sub nr. ...........;
Examinand :
-avizul de legalitate al secretarului comunei inregistrat la nr. .........../......................
– In conformitate cu :
- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu
modificările şi completările ulterioare,
- prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciile de salubrizare a localitatilor , republicata ,
modificata si completata ulterior
- prevederile art.17 ,lit.f) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor- republicata ,
cu modificarile si completarile ulterioare
- preverile art.8 alin.2 lit.d) din O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor , cu
modificarile si completarile ulterioare
În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
Administrativ
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – Se aprobă modificarea unor prevederi in cuprinsul anexei la HCL nr.62 din
07.08.2019 privind aprobarea contraventiilor in domeniul serviciului de salubrizare ,
conform anexei la prezenta ce face parte integranta .
Art.2- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul prin
compartimentele de specialitate .
Art.3 – Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului judetul
Ialomita ,Primarului comunei Sfantu Gheorghe si Serviciului Public de Salubrizare al
comunei Sfantu Gheorghe ,ADI ECO 2008 , SC ADI 7 SRL .
INITIATOR ,
PRIMAR- Teculescu Petru Madalin

